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Drodzy Bracia i Siostry w Chrystusie,
Ślę życzenia pomyślnego i owocnego Wielkiego Postu. Z radością jestem waszym Arcybiskupem już od ponad
roku, i chciałbym podzielić się z wami moimi myślami na temat błogosławieństw i trudności wyłaniających się przed
Archidiecezją, gdy patrzymy w przyszłość. Związane jest to z planowanym wystąpieniem z ważną nową inicjatywą:
inauguracją procesu tworzenia i wdrażania Archidiecezjalnego Planu Duszpasterskiego, w celu przekształcenia
Archidiecezji, jej parafii, szkół i instytucji, dla zapewnienia duchowo bogatej i dynamicznej przyszłości.
Spójrzmy najpierw na „dlaczego”, a potem na „co” i „kiedy” Archidiecezjalnego Planu Duszpasterskiego.
Dlaczego?
Nasza Archidiecezja jest obdarzona wieloma katolikami, którzy codziennym życiem pełnym wiary, nadziei i
miłości sprawiają, że światło Chrystusa promieniuje na świat. Takie życie wypełnia misję otrzymaną przez każdego z nas
na chrzcie.
Papież Franciszek mówi, że każdy katolik jest „uczniem misyjnym”. Dlaczego „misyjnym”? Dlatego, że
zwłaszcza dzisiaj wiemy, jak wiele ludzi nie praktykuje swej wiary; jak wiele wręcz odrzuca swą religię i wiarę w Boga;
jak wiele ludzi dziś cierpi z braku sensu i celu, które tylko Chrystus może dać, w swym życiu. Niedawno przyjęta
Archidiecezjalna Deklaracja Celów Działalności w taki sposób podsumowuje nasz cel i powołanie:
Połączeni z całym Kościołem, wierni Archidiecezji Hartford mają poprzez chrzest wyznaczoną misję
bycia żywym znakiem jedności z Bogiem, i służenia mu w dziele odkupienia świata poprzez niesienie
światła wiary i radości Ewangelii. Posileni Bożym Słowem i sakramentami, a zwłaszcza Eucharystią,
jesteśmy powołani do życia w świętości i prowadzenia innych do naszej wspólnoty z Bogiem Ojcem,
Synem i Duchem Świętym.
Życie tymi słowami stwarza zarówno szanse, jak i wyzwania. Jeżeli nasza misja jest Bożym dziełem – a nim jest
– to nie mamy powodu do obawy czy zniechęcenia, tak jak nie mieli go apostołowie po otrzymaniu daru Ducha Świętego
w dzień Pięćdziesiątnicy. Powinniśmy – jak oni – działać z odwagą i pewnością siebie. Podczas obchodów Milenium,
Papież Św. Jan Paweł II rzucił nam wyzwanie słowami Jezusa do znużonych apostołów-rybaków, którzy nic nie złowili:
„Idźcie na głęboką wodę!” A dzisiaj, w swojej adhortacji apostolskiej Evangelii Gaudium, Papież Franciszek mówi nam:
„Marzę o wyborze misyjnym, zdolnym przemienić wszystko”.
Odpowiedź na to wyzwanie może jednak być sprawdzianem „stref komfortu” – zarówno dla każdego z nas, jak i
dla całej Archidiecezji. Papież Franciszek mówi nam, że przemiana, o której marzy oznacza, że „zwyczaje, style, rozkład
zajęć, język i wszystkie struktury kościelne” muszą się stać „odpowiednim kanałem bardziej do ewangelizowania
dzisiejszego świata, niż do zachowania stanu rzeczy” (EG, 27), i że „duszpasterstwo w kluczu misyjnym wymaga
rezygnacji z wygodnego kryterium pasterskiego, że «zawsze się tak robiło»” (EG, 33).

W ciągu ostatnich pięćdziesięciu lat doświadczyliśmy w Archidiecezji głębokich zmian kulturowych i socjalnych,
religijnych i duchowych, ekonomicznych i politycznych. Zmiany te wpłynęły na lojalność i partycypację ochrzczonych w
Kościele katolickim, tak w uczestnictwie we mszy świętej, jak i we wsparciu finansowym i uczęszczaniu do naszych
szkół. Spadła liczba księży i braci i sióstr zakonnych. Koszt i prawne wymagania związane z prowadzeniem parafii, szkół,
programów duszpasterskich i instytucji, zwłaszcza związane ze starzejącymi się obiektami i wyposażeniem, stają się
coraz trudniejsze i bardziej skomplikowane.
Co?
W odpowiedzi na wyzwania i szanse wyłaniające się przed dzisiejszym Kościołem, ustanowiłem
Archidiecezjalny Urząd Planowania Duszpasterskiego, którego celem jest „służyć parafiom Archidiecezji Hartford
poprzez wspólną pracę z zarządem parafii, dla promowania duchowej żywotności, organizacyjnej skuteczności i
wypłacalności.”
Należy tu zwrócić uwagę na dwie rzeczy. Po pierwsze, planowanie duszpasterskie ma mieć charakter
konsultacyjny i być oparte na współpracy na każdym poziomie, zwłaszcza lokalnym. A po drugie, nie jest
skoncentrowane na personelu, finansach i budynkach, choć niewątpliwie będzie miało wpływ na wszystkie trzy.
Głównym celem jest spełnienie duchowej misji Kościoła jak najbardziej celowym i skutecznym sposobem.
Kiedy?
W pierwszym kroku, zbliża się ukończenie gruntownej analizy tego, co można nazwać „urzędami centralnych
usług” Archidiecezji, czyli urzędów, agencji, programów duszpasterskich, które są znane z pracy w imieniu Archidiecezji.
W ciągu ostatniego roku dokonano ewaluacji działalności tych archidiecezjalnych podmiotów i ich skuteczności w
zaspokajaniu potrzeb duchowieństwa i świeckich ludzi Archidiecezji, związanych z wypełnieniem naszej misji.
Rekomendacje zostaną wkrótce opublikowane.
Oczekujemy, że dla całej Archidiecezji proces planowania duszpasterskiego będzie zakończony w ciągu
następnych trzech do pięciu lat.
W ciągu najbliższych trzech miesięcy będzie przeprowadzona internetowa ankieta wśród 236 000 rodzin
zarejestrowanych w Archidiecezji, zebrania grup dyskusyjnych, wywiady i kwestionariusze. Wasz udział w tym procesie
konsultacji będzie bardzo mile widziany.
***
Wielki Post jest czasem rozważnej autorefleksji, w celu odnowy i wzmocnienia swojej wiary, nadziei i miłości.
Pewni, że Pan jest zawsze ze swoim Kościołem „aż do skończenia świata”, starajmy się, jako archidiecezjalna rodzina w
wierze odpowiedzieć z rozwagą, modlitwą i mądrością na szanse i wyzwania stojące przed nami, jako „misyjnymi
uczniami” w dzisiejszym świecie. Niech Bóg błogosławi naszą pracę w przekształceniu Archidiecezji, jej parafii, szkół i
instytucji, aby zapewnić przyszłość naszej misji, dla chwały Bożej i zbawienia dusz.
Szczerze oddany w Chrystusie
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